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 تقدیم به :

همسرم که به همت ایشان هر سطری را که درباره خوشبختی و موفقیت در 

 تریم.ها خوشبختنویسم ولی ما باز هم از آن نوشتهزندگی زناشویی می

 اند.همه نامزدهایی که معیار انتخاب خود را دین و اخالق قرار داده

اند و نی که عالوه بر عدالت، براساس فضیلت نیز عمل کردههمه همسرا

اند روابط خود را به بستری برای رشد همه انواع خوشبختی و آرامش قرار داده

 اند.که فرزندانشان از چشمه زالل عشق و محبت سیراب شده

اند، اما براساس احکام همه کسانی که در زندگی زناشویی دچار اشتباه شده

 اند.ها روش خود را تغییر دادهنه توهمات غربی پروردگار و
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 مقدمه

حبیب ة و السالم علی خیرالخلق و لذی وسعت رحمته کلَّ شیءٍ و الصالالحمدهلل ا

 الحق سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.

زندگی زناشویی در دوران معاصر، مشکالت واقعی و »به لطف خدا کتاب 

تأثیر فراوانی داشت و افرادی به سرعت اقدام به ترجمه آن به  «راهکارهای عملی

درصدد ترجمه آن به  رانسه نیزدند. برخی از دوستان در فزبانهای انگلیسی و اردو کر

های زبان فرانسوی برآمدند. اما برخی از خوانندگان گرامی خواستار برپایی دوره

پرونده »کتابچه برای یک مرحله در چهارچوب آموزشی برگرفته از آن کتاب بودند. این 

 تهیه شده است. «های آموزشیدوره»زندگی زناشویی 

ابزار عملی  551ایجاد محبت و الفت قلبی و  راه اساسی برای 55در این کتابچه 

صفت نیکو همراه با  01شدن به بیش از برای تحقق یافتن عالقه قلبی همراه با آراسته

ام و در پایان هر کدام از ذکر کردهرا کننده داستان واقعی هدفمند و تشویق 21بیش از 

تواند به ا نامزدی میام که هر زن یا شوهر یگانه چند تمرین عملی آورده55مباحث 

وسیله آنها استعدادهای نهفته و نیروهای بشری خود در زمینه محبت صادقانه، مودّت 

طلبد تا تردید این امر تحمل دشوارهایی را میسازنده و شادی فراگیر را کشف کند. بی

فرد به این مکارم دست یابد و عادتهایش را به عبادت تبدیل کند. این همان امری است 

امیدوارم خوانندگان گرامی بدان نایل شوند تا در دنیا سعادتمند گردند و آرزومندیم  که

 و آخرت به ما خوشبختی و کامروایی عنایت فرماید.در دنیا خداوند که 
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در پایان از گروه کاری دانشگاه مجازی عربی بحرین و انتشارات سلطان در مصر به 

ه این کتاب بسیار سپاسگزارم. امیدوارم این خاطر تالشهای فراوان و کمکهای فنی به تهی

 ها شود.اثر باعث کسب حسنات و ترویج خیر و نیکی در میان کانون خانواده
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 کلید اول

 عبادت
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 قلب صفای 

 پاکی سینه 

 شفافیت روح 
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 خروج شیاطین 

 

 





 
 
 

 عبادت

ها و اعمال ظاهری و باطنی است که موجب ت از گفتهرعبادت پروردگار عبا

نماز، روزه، دعاها و ... است که موجب  :شود. از جمله آنهاپروردگار میرضایت 

شود قلب زوجین با خداوند پیوند داشته باشد و این کلیدی است که بندگان به می

وسیله آن به رضایت و محبت پروردگار نایل خواهند شد. در نتیجه خداوند در قلبشان 

هستند و هرگونه که اراده کند  یار پروردگارقلبها در اخت محبت را رشد خواهد داد. زیرا

آنها را تغییر خواهد داد. به مفهوم دیگر رابطه میان قلب زن و شوهر ]کامالً[ در اختیار 

خودشان نیست بلکه به اراده پروردگار است. پس چنانچه خداوند را از خودمان راضی 

 د شد.ننگه داریم مردم از ما راضی خواه

 شواهدی از قرآن

 :د فرموده استخداون

                            

       (33 :انفال) 
و خداوند در میان قلبهای مردم انس و الفت برقرار کرد که اگر همه آنچه را در »

کردی تا در میانشان الفت و مهربانی برقرار کنی قادر ره خرج میزمین است یک با

 «انس و الفت ایجاد کرد. هابودی. اما خداوند در میان آنبه چنین کاری نمی

 :فرمایدهمچنین می

                                 

             (01 :انبیاء) 
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گرفتند و همسرش را برای او اصالح کردیم. آنها در کارهای نیک از هم پیشی می»

 «خواندند و همواره در برابر پروردگار فروتن بودند.و خداوند را با خوف و رجا می

 داستانهای واقعی

 بار قرآن را ختم کردند 011زوجی که 

بردند. از ر حالی عقد ازدواج میان آنها جاری شد که در قله شادی و فرح به سر مید

یکدیگر پیمان گرفتند که از طریق قرآن کریم به سوی درگاه پروردگار گام بردارند. مرد 

هر روز 
4
داد. سپس زن خواند و همسرش به او گوش میقرآن را می 1

4
دیگر قرآن را  1

داد. سپس درباره قرآن و نعمتهای پروردگار با خواند و مرد به او گوش فرا میمی

د در کردند. هر دو با بردباری و وفاداری این پیمان را عملی کردنیکدیگر گفتگو می

بردند. زیرا آن دو با بختی، عشق و رضایت به سر میحالی که هر دو در نهایت خوش

 بار قرآن را ختم کرده بودند. 511خالل یک ازدواج موفق بیش از همدیگر و در 

 خواندیمنرفتیم و نماز نمی کعبهبه زیارت در چند کیلومتری مکه ما 

فرزند  3خواست زنش را طالق دهد. آن دو آمدند که مرد میزن و شوهری پیش 

ز با هم سال با همدیگر در جده زندگی کرده بودند. آن دو از آغا 7داشتند و مدت 

اختالف داشتند. تا اینکه زن با صندلی بر سر مرد کوبیده بود و مرد به بیماری قند و 

فشارخود مبتال شده بود که روزی با بیهوشی او را از محل کار به بیمارستان برده بودند 

و نفسهایش به شماره افتاده بود. مرد با تأخیر به خانه بازگشت. زنش که او را به ستوه 

دهی؟ مرد چرا تأخیر کردی؟ آیا به خانواده و فرزندانت اهمیتی نمی:ود پرسیدآورده ب

 ... :پاسخ داد
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 راههای عملی برای تحقق کلید عبادت

 گرفتن در کارهای نیکیپیش 

 یکدیگر دعا همراه 

 یکدیگر داری همراههزندشب 

 خواندن دعاهای قرآنی به همراه یکدیگر 

 گریکدی اهخواندن دعاها و اذکار همر 

 یکدیگر گرفتن و افطارکردن همراهروزه 

 ترین عبادت از نظر شماداشتنیدوست :تمرین

مشخص کنید و  √مندید با عالمت تیک مورد از عباداتی را که به آنها بیشتر عالقه 5

موارد مشترک میان خودتان و همسرتان را کشف کنید و این عبادات مورد عالقه 

 :م دهیدمشترک را به همراه یکدیگر انجا

 ذکر  نماز 

 داریهزندشب  روزه 

 دعا  قرآن خواندن 

 سرپرستی ایتام  دادنزکات و صدقه 

 آموختن علم و دانش  دعوت مردم به سوی خداوند 

 
 گرفتن عادتهای پسندیدهکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 بگیرعادتهای پسندیده زیر را در پیش  عادات ناپسند زیر را ترک کن

 بیدارشدن از خواب برای خواندن نماز صبح خوابیدن در هنگام نماز صبح

 خواندن دعای روزانه از قرآن غفلت از نور قرآن
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 تکرار نام و یاد خداوند اطالعی از یاد خداغفلت و بی

 سخاوت و بخشش اندوزیخساست و مال

 پیکار با هواهای نفسانی سرکشی نفس

 

 بتاستراحت در باغهای مح

 تعلّق روحی روحها قبل خلقها

 

 العهدو من بعد ماکنا نطافا و فی 

 

بود، به او حالی که هنوز نطفه یا در گهواره روحم قبل از آفرینش روحش در 

 مند و دلبسته شد.عالقه

 زادکما زدنا، فأصبح نامیاف

 

 ولیس إذا متنا بمنتقض العهد 

 

هم عهد و و حتی اگر بمیریم باز  د و بزرگ شدپس او هم همانند ما رشد پیدا کر

 کنیم.پیمانمان را نقض نمی

 ةولکنّه باق علی کلّ حال

 

 القبر و اللحد و زائرنا فی ظلمة 

 

 آید.ماند و در تاریکی قبر هم به دیدار ما میاما در هر حال او چنان باقی می

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید دوم

 لبخند
 

 ست یابید :رود به صفات زیر دپس از خواندن این فصل انتظار می

 

 واردشدن شادی به قلبتان 

 رشددادن محبت 

 مندی به خویشتنافزایش عالقه 

 آوردن کارهای نیکبه دست 

 جبران کارهای بد و از بین بردن تأثیر آنها 

 هاها و نگرانیکنی اندوهریشه 





 
 
 

 تجربه

 انسان مؤمن آینه برادر مؤمن خویش است.

ای گرفته و غمگین و بار دیگر با لبخندی اندک روبروی آینه بایست یک بار با چهره

 و تفاوت را مشاهده کن.

 لبخند

شود، شدت موجب میکردن به همسرتان رویی و درخشش آن در هنگام نگاهگشاده

 بودن عشقتان را احساس کند.قلبی و راستین خوشحالی شما از دیدار او، سعادت

 نت پیامبرشاهدی از س

 «لبخند بزند. ام که بیش از پیامبرهیچ کسی را ندیده» :گویدعبداهلل بن حارث می

 سنن ترمذی 

 

لبخند تو در دیدار با » :«تبسمک فی وجه أخیک لک صدقة» :فرموده است پیامبر

 «برادر مؤمنت همانند دادن صدقه است.

 مذی به روایت از ابوذررسنن ت 

 

 یک داستان واقعی

 و نیروی شخصیت لبخند

زنی پیش من آمد و از این گالیه داشت که همسرش معتقد است که هیبت و نیروی 

خواهم خنده او را شخصیتش به این معناست که با من نخندد و لبخند نزند. هرگاه می

بشنوم در حالی که او به  همراه دوستانش در یک اتاق است از پشت در گوش فرا 
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اش فاقد خوشبختی و سعادت واقعاً آزاردهنده بود و زندگیدهم. این امر برای او می

بود. با همسرش نشستم و از اهمیت استفاده از لبخند و خنده خطاب به همسر به پیروی 

شان بازگشت که از از پیامبر سخن گفتم. در پایان لبخند و خوشبختی به کانون خانواده

 د.بهره بولبخندی که مایه شادی و سرور زندگی است بی

 انواع لبخند مالیم

 لبخند رضایت از ته دل 

 گسترش زیبایی در لبخند روی صورت 

 از بین بردن غمها و فراموش کردن اندوهها 

 بخشد.کن و زخمهای روحی را بهبود میلبخند دردها و آالم را ریشه 

 آینه :0تمرین 

ه و ات را گرفتروبروی آینه بایست بخند و صورت خود را در آن ببین. سپس چهره

 عبوس کن و تفاوت را ببین و تأثیر آن را فراموش مکن.

 :2تمرین 

به اطرافیانت یک بار با چهره گرفته و یک بار با لبخند بنگر. حال از آنها بخواه آنها 

 چنین کنند و تفاوت آن دو حالت را فراموش مکن.

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر را ترک کن عادات ناپسند زیر

 لبخند صادقانه عبوس بودن
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نه عبوس باش و نه لبخند بزن، بلکه 

 متحیر باش
 لبخند سرآغاز دوست داشتن است

 تکرار لبخند لبخند سپس گرفتگی صورت

 ریالبخند بی لبخند به خاطر منافع

 

، سپس با خود عهد ببند از پس از یک هفته از آغاز تمرین به خودت دقت کن

 آوری.رویپسندیده برداری و به عادات عادات ناپسند دست





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید سوم

 سخنان نیکو
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 واجر وپاداش ها دوستیه دست آوردن ب 

 کن کردن خشمریشه 

 مندیاحساس راحتی و بهره 

 احساس پیشرفت 

 





 
 
 

 سخنان نیکو

عبارت است از برگزیدن بهترین و واالترین کلمات در ابراز محبت و بیان احساسات 

بل همه وظیفه انسان این نیست که برای طرف مقا ،و دیدگاهها خطاب به طرف مقابل

ای بخرد یا همه وظایف خود را به طور کامل انجام دهد. بلکه زیبایی هدیه در هدیه

شود و لذت غذا خوردن به آن است که سخنانی است که همراه با دادن آن ردّوبدل می

 زیباترین کلمات و سخنان آن را دربرگیرد.

 شاهدی از قرآن کریم

 :فرمایدخداوند می

                                  

     (24 :ابراهیم) 
آیا مگر ندیدی که چگونه خداوند سخنان نیکو را به عنوان درخت نیکویی مثال »

حال ها و فروع آن در آسمان ]در زد که اصل و ریشه آن ثابت و محکم و شاخهمی

 «رشد[ است؟

 

 «سخن نیکو صدقه است.» :«الکلمة الطیبة صدقة» :فرموده است پیامبر

 داستانهای واقعی

 زیباترین شب در زندگی پیامبر

داری دهی امشب را به شب زندهآیا به من اجازه می :از عایشه پرسید شبی پیامبر

ودن در کنار تو را دوست آری پدر و مادرم فدایت باد! من ب :بپردازیم؟ عایشه پاسخ داد

 سنن بیهقی    ورزم.داری عشق میدارم. و به هرآنچه تو دوست می



 راههای ایجاد عشق در میان زوجین  24

 

 سخنی گمشده 

زوجینی که در دو خانواده کامالً متفاوت از نظر مادی و ادبی بزرگ شده بودند با هم 

به خارج از کشور سفر کردند. پدر و مادر مرد بیمار شدند ولی او به علت مشکالت 

انست به دیدار آنها برود. به همین دلیل عکس آن دو را بر روی دیوار یکی از اداری نتو

از اینکه عکس  :اتاقها آویزان کرد. به همین علیت زن کامالً عصبانی شد و به او گفت

ام ببینم بیزارم. در نتیجه این اختالف آن دو از هم جدا شدند و آنها را در خانه

م جدا شده تقسیم شدند. اگر آن زن به عکس والدین فرزندانشان میان پدر و مادر از ه

بیا با هم دعا کنیم تا خداوند آنها را شفا بدهد،  :گفتکرد و میهمسرش توجه می

آورد. اما گاهی تردید در قلب همسرش محبت و تقدیر بسیار فراوانی به وجود میبی

دان را کامالً از تواند عشق، پیوند زناشویی و سرنوشت فرزنای میجمله و حتی کلمه

 بین ببرد و سیاه کند.

 فحش و ناسزا و تنبیه بدنی زن در مأل عام

شان روز جمعه بود، به ویژه پس از آنکه مرد با صدای بدترین روز زندگی زناشویی

گشت و همسرش را اما او باز می .کرد که از نماز جمعه برگشته استبلند اعالم می

. زن گرفتمسأله او را به باد کتک میترین کم اهمیتارزشترین و زد و به خاطر بیمی

که در دوران کودکی پدرش را از دست داده بود و برادری هم نداشت تا او را از شر 

برد. همچنان رش فقط به خدا پناه میدشنام و کتک همسرش رهایی دهد از رفتار همس

ربی فصیح او را برد که همسرش با صدای بلند و به زبان عرنج میوضع زن از این 

داد و همانند قرائت نماز همه قواعد درشت یا رقیق خواندن حروف را دشنام می

 «!ای ماده االغ» :«یا حمارة»، «زادهای سگ» :«یا ابنة الکلب» :گفتکرد و میمراعات می

 ه ،روزی آن زوج سوار ماشین عمومی شدند تا به مسافرت بروند. در وسط راه رانند

ای دو برابر معمول قف کرد و از همه مسافران خواست پیاده شوند و کرایهماشین را متو

بپردازند. بسیاری از آنها از این کار امتناع کردند و از او خواستند در گرفتن کرایه انصاف 
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داد و این کار برایش به عادت را رعایت کند. اما مردی که همواره همسرش را دشنام می

ناگهان « ای االغ» :«یا حمار» :بی فصیح خطاب به راننده گفتتبدیل شده بود با زبان عر

به خدا قسم  دهی؟آیا مرا با زبان عربی فصیح دشنام می :راننده خشمگین شد و فریاد زد

زنم و بر سرش پرید و در حضور مردم او را زیر خواهی بود که تو را میاولین کسی 

ال بود که خداوند کسی را مشت و لگد گرفت. زن آن مرد در درونش بسیار خوشح

 فرستاد که انتقام او را از همسرش گرفت و او به خاطر حماقتش کتک خورد!

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید سخنان نیکو

 گفتن سخنان نیکو در ابتدای روز 

 گفتن سخن نیکو در هر دیدار 

 گفتن سخنان نیکو در هنگام تناول غذای جسم یا روح 

 ز خارج شدن از منزل مانندگفتن عبارات زیبا قبل ا: 

 «شود. اگر چیزی الزم داری به من بگو برایت بیاورم.دلم برایت تنگ می»

 سخنان نیکو در هنگام هر فعالیت 

 سخنان نیکو در هنگام عصبانیت: 

 «خداوند از خطای همه درگذرد، خداوند تو را بیامرزد، خداوند تو را هدایت کند ... »

 در هنگام سفردن مطالب زیبا بر زبان آور 

 گفتن سخنان زیبا و پسندیده در هنگام بیماری فرد 

 انتقال از سخنان زشت به نیک و به بهترین گفتار:  

 :فرمایدخداوند می

                          

 (53 :اسراء) 
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خنان را بر زبان بیاورند زیرا شیطان با گفتار زشت رابطه به بندگانم بگو بهترین س»

 .«زند ... میان آنها را به هم می

پس برای رسیدن به خوشبختی در هر  ،بدانید که سخنان سنجیده و زیبا گنجی است

 دو دنیا به اندازه دلخواه از آن بهره گیرید.
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر ات ناپسند زیر را ترک کنعاد

 سخنان شیرین آورسکوت مالل

 بسیار گفتن سخنان زیبا و نیکو به ندرت گفتن سخنان زیبا و نیکو

 برگزیدن زیباترین سخنان پروا سخن گفتن درباره هر موضوعیبی

 خواهیمعذرت آن بر زبان راندن وبر سخنان زشت  اصرار

 

 هفته سخنان نیکو

 کلمه یا عبارت زیبا را برای هفته سخنان زیبا انتخاب کن. 51
5 3 
 

2 7 
 

3 0 
 

4 0 
 

5 51 
 

هایی مانند های خاصی را در طول سال برای مناسبتشایسته است همانگونه که هفته

و سنجیده  ای هم برای سخنان زیبااند، هفتههفته ترافیک، هفته نظافت و ... تعیین شده

 انتخاب شود.
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 آسایش در پرتو باغهای محبت

 سامتیأحبک کی تزید و یقول
 

 أکون جمیالً فبغیر حبک ال 
 

 بگو دوستت دارم تا زیباییهایم افزون شود که بدون محبت تو من زیبا نیستم.

 

 تصیر أصابعی قولی أحبک کی
 

 ذهباً و تصبح جبهتی قندیال 
 

ام همچون قندیل به همانند طال ارزشمند و چهرهبگو دوستت دارم تا انگشتانم 

 درخشان شود.

 

 لیحوّقولی أحبک کی یتم تَ
 

 فأصیر قمحاً أو أصیر نخیالً 
 

 بگو دوستت دارم تا من تغییر پیدا کنم و به گندم یا نخل تبدیل شوم.

 

 اآلن قولیها و ال تتردّدی
 

 الیقبل التأجیال لهوَىبعض ا 
 

 تردید مکن زیرا برخی عشقها قابل تأخیر نیستند.همین اآلن آن را بگو و 

 

 بیبتیحلو تصبحین  ملک أنا
 

 أغزو الشموس مراکبا و خیوالً 
 

ای خواهم بود که سوار بر مرکبها خورشید را اگر تو معشوق من بشوی من فرشته

 فتح خواهم کرد.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید چهارم

 کردنسالم
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 کردن به همگان که یکی از راههای ورود به بهشت استسالم 

 دوستی 

 احساس اطمینان و راحتی 

 گسترش لطف و مهربانی 

 

 





 
 
 

 کردنکلید سالم

کردن بر همگان از آغاز برخاستن از خواب ای سالممنظور ما از این عنوان تالش بر

تا لحظه به خواب رفتن مجدد در شب است تا سالم و خداحافظی، آغاز و پایان هر 

 دیداری باشند.

 شواهدی از قرآن و سنت نبوی

 :فرمایدخداوند می

                      (25 :ذاریات) 
 «درود بر شما! :مانی که آنها ]فرشتگان[ بر او ]ابراهیم[ سالم کردند. پاسخ دادز»

  :فرموده است پیامبر

  «أفشوا السالم بینکم. :أال أدلکم علی شیءٍ إذا فعلتموه تحاببتم»

آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که هر گاه آن را انجام دهید محبت و دوستی میان »

 «شکارا و به صورت همگانی به یکدیگر سالم کنید.شما ایجاد شود؟ پس آ

 صحیح مسلم به روایت از ابوهریره 

 

 داستانهای واقعی

 دکتراگرفتن مدرك طالق پس از 

امروز  :زنی در روز دوم پایان مرحله دکترای همسرش با من تماس گرفت و گفت

درسش خواهم طالق بگیرم. زیرا همسرم همه توجه و اهتمامش را به تحصیل و می

کند و حتی از محل دهد و حتی از یک بار سالم کردن به من در طول روز دریغ میمی
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زند و احوال من و فرزندانمان را که آنها را هم فراموش کرده است کار به ما زنگ نمی

واست طالق نکردم زیرا پرسد. من قبل از رسیدن به او به پایان تحصیالت درخنمی

ادامه تحصیل او شوم. اما امروز او را برای همیشه ترک  مانع پیشرفت و خواستمنمی

خواهم کرد. بازگرداندن او به زندگی زناشویی و امیدوارکردنش به ادامه این زندگی 

بسیار دشوار و حتی تقریباً غیرممکمن بود. اما در این میان شوهرش را که یک استاد 

مجدد باز گرداند و بسیار بر  اش تعادل و تناسبدانشگاه بود تشویق کردم که به زندگی

اش سالم کند و احوالشان را بپرسد. بدین ترتیب کلیدهای سالم، محبت و خانواده

 شان بازگشت.به میان کانون خانواده یدوست

 کردن و طالقسالم

ای همسرش را بدین علت طالق داد که در مدت دو سال که کردهمرد کامالً تحصیل

کرد یا از سالم دادن تلفنی یا در آمدند، زن به آنها سالم نمیشان میخانواده مرد به خانه

ا کرد. امکرد و با شدت تمام این امر را رد میحضور آنها در تعطیالت خودداری می

صالح برقرار کنیم. زیرا طالق آنها در دادگاه انجام شده بود متأسفانه نتوانستیم میان آنها 

خته شد و زن قربانی لجاجت و سرکشی خودش و پیوند محبت و دوستی میان آنها گسی

 شد و زندگی زناشویی آنها از هم پاشید و فرزندان از کانون گرم خانواده محروم شدند.

 کردنابزارهای عملی برای تحقق کلید سالم

 کردن در اولین لحظه پس از بیدارشدنسالم 

 خداحافظی کردن قبل از خروج از خانه 

 خانهکردن پس از واردشدن به سالم 

 :فرمایدخداوند می
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                               (نور: 

35) 
ای شدید بر همدیگر سالم کنید سالم پربرکت ]و لبریز از هر گاه وارد خانه»

د میان دلهای مردمان و درود[ کننده پیوند موجوخیر و ثواب فراوان و تقویت

 «شود.پاکی که به فرمان خداوند مقرّر است و موجب صفا و صمیمیت می

 خداحافظی ویژه قبل از رفتن به مسافرت 

 کردن ویژه پس از بازگشت از سفر یا غیبت طوالنیسالم 

 سالم کردن همراه با لبخند دلنشین 

 ِمقابل طرفِ دادن پاسخ شایسته به سالم 

 

 :فرمایدخداوند می

                   (03 :نساء) 
هرگاه بر شما سالم کردند یا درودی فرستاند ]اعم از سالم کردن، دعاکردن و »

گذاشتن[ به گونه زیباتر و بهتر از آن یا ]حداقل[ همانند آن، بدان پاسخ احترام

 «گویید.

 به جا آوردن  ،کردن بر خانواده همسرتان و جویای احوال آنها شدنسالم

 رحم است.صله

 اول سالم سپس کالم :تمرین

 :دیدگاه خود را درباره موارد زیر در داخل کادر بنویسید
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 :اوالً
 

 شود و پس از مدتیمردی از خانه خارج می :الف

 د و داد کوبو با لگد به در می  گرددمیبر 

 خاک بر سر کجایی؟ زند می
 

 

 پس از مدتی بادیگری از خانه خارج و  :ب

 شود و آغوشش زدن چند تلنگر به در وارد می 

 کند.را به لبخند و سالمی از ته دل باز می
 

 :ثانیاً
 

 زند مرد از آن طرف تلفن زنگ می :الف

 خواهم هر چه سریعتر آماده شو می :گویدمی

 ببرمت دکتر. 
 

 

 :کندزند. مرد صحبت میگ میتلفن زن :ب

 سالم حال شما خوبه؟ امیدوارم بهتر شده باشی. 

 اگر لطف کنی. 
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 خواهم همراه شما به مطب دکتر بیایم.می

 امیدوارم خداوند به شما سالمتی عنایت کند. 

 زیرا من دوست دارم همواره شما را در کمال  

 صحت و سالمت ببینم.

 

 انتخاب و پیشرفت :2تمرین 

سه عبارت زیبای تشکر و قدردانی را برای گفتن در هنگام خارج شدن از منزل 

 انتخاب کنید.

5 . 
 

2. 
 

3. 

 

سه عبارت زیبای سالم و درود را برای گفتن در هنگام بازگشت به منزل انتخاب 

 کنید.

5 . 
 

2. 
 

3. 
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر یر را ترک کنعادات ناپسند ز

 کردن بر همگانسالم نه سالم و نه کالم ،سکوت مطلق

 کردن فراوانسالم کردنکمتر سالم

 ای بشاشکردن با چهرهسالم ای گرفته و عبوسکردن با چهرهسالم

 کردن با ارادهسالم کردن از روی اجبار و اکراهسالم

 کردن در آغاز کالمالتزام به سالم کردنا درودی غیر از سالمآغاز گفتگو ب

 

 آسودن در باغهای محبت

 منعت تحیتها فقلت لصاحبی

 

 ما کان أکثرها لنا و أقلها 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید پنجم
 در آغوش کشیدن یکدیگر

 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

  نزدیکی و صمیمیتی که موجب تعمیق دوستی و محبت میان

 طرفین شود

 گرفتن یکدیگرگرفتن و لذت بردن از در آغوشبهره 

 دار شدن محبت قلبریشه 

 





 
 
 

 داستان کبوتران در حمام

کرد که چند کبوتر را در داخل قفس از روستا به استاد عبدالصبور شاهین تعریف می

عنوان هدیه برایش آورده بودند. او آنها را در حمام گذاشت یکی از کبوترها از پنجره 

برای جلوگیری از فرار  نیز. او یدبارمی حمام پرواز و فرار کرده در آن روز باران شدیدی

بقیه کبوتران پنجره را بست. اما کبوتران در حمام به انتظار دوستشان اعتصاب غذا کردند 

ن کبوتر کردن هوای حمام باز کردند. ناگهاز پنجره حمام را برای عوضسپس از دو رو

سرعت بازگشت و به شدت روی کف حمام فرود آمد. کبوتران دیگر به به سرگردان 

گرمی خاص و عجیبی از او استقبال کردند. او به همه سالم کرد و همه را در آغوش 

 هم غذا بخورند.کشید. سپس همه با هم رفتند تا در سرزمین حمام، با 

 کلید در آغوش کشیدن

های زوجین به طوری که گویی در آغوش کشیدن عبارتست از به هم چسبیدن سینه

شنوند و احساس اینکه زوجین یک وجود و روح ]در صدای تپش قلب یکدیگر را می

 :فرماید[ هستند. خداوند میسمج دو

                (507 :بقره) 
زنان به منزله پوشش و لباس برای شما هستند و شما هم برای ایشان همچون لباس »

 .«هستید

 

 اهمیت این نکته را برای افراد تحت آموزش شرح دهید.

 

 
 توضیح :

 یان عشق و محبت همانند جریان الکتریسیته است.جر
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 شواهدی از حدیث پیامبر

ه به چه چیزی تو را از آن بازداشت ک :گفتعایشه خطاب به برادرش عبدالرحمن می

 همسرت نزدیک شوی و او را ببوسی و در آغوش بگیری؟!

 موطأ امام مالک 

 داستانهای واقعی

 در آغوش کشیدن و فراق

ج به سویم آمد. او به در جوانی سراسیمه و پریشان یک ماه پس از عقد ازدوا

رو بود همین ون خجالتی و کماینکه چگرفتن نامزدش عادت کرده بود. جالب آغوش

داد. پس از مدتی احساس کرد که مادر نامزدش نامزدش هم انجام می مادر کار را با

خواهد او را بیش از حد الزم در آغوشش نگه دارد. یک روز که به تنهایی در اتاقش می

که جوان از خواب بیدار شد  یناگهان مادر نامزدنش وارد شد، صبح هنگام ،خوابیده بود

با شهوت فراوان در آغوش گرفته است و به او  آن زن او را به شدت ومشاهده کرد که 

کند تا شهوتش را سیراب کند. زیرا همسرش از سالها پیش محبت و او را تحریک می

. شیطان بر جوان غلبه کرد و قبل از اینکه با نامزدش بوددیگر قادر به ارضای او ن

عقد ازدواج و نزدیکی کند با مادر نامزدش نزدیکی کرد. در نتیجه دادگاه حکم به فسخ 

 صادر کرد.را از هم پاشیدن کانون آن خانواده 

 کردن جریان الکتریسیتهیک مشاهده عملی در زمینه وصل

جریان برق را به یکی از دستگاههای الکتریکی وصل و سپس آن را قطع کنید 

 و تفاوت را ببینید.



 45   ان زوجینراههای ایجاد عشق در می

 

به همین دلیل باید زن و مرد فقط همدیگر را در آغوش بکشند و در این کار حریم 

 دین و اخالق را در نظر داشته باشند.

 انواع در آغوش کشیدن

 رویی و سخنان زیبا.معانقه در هنگام برگشتن به منزل همراه با گشاده 

  مدت و در هنگام خداحافظی به همراه دعا و آرزوی دیدار دوباره در کوتاهمعانقه

 بازگشت همراه با عشق جدید.

 کردن عشق و محبت، نه فقط معانقه در منزل و به ویژه در اتاق خواب برای زنده

 برای نیاز جنسی.

  در آغوش گرفتن بعد از نزدیکی با هدف تفهیم این امر که اشباع جسم آدمی را از

 کند.نیاز نمیقلب از نظر محبت بی عبااش

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

سالم کردن بدون در آغوش گرفتن بعد از 

 دوری و فراق
 کردنسالم 

 گرفتنبه گرمی در آغوش  روح و احساسدر آغوش گرفتن بی

 آرامی وطوالنی مدتآغوش گرفتن بهدر مدت در آغوش گرفتن سریع و کوتاه

 

 أعانقها و النفس بعد مشوقة
 

 إلیها و هل بعد العناق تدانی 
 

گیرم در حالی که نفس هنوز مشتاق اوست و آیا پس از این در او را در آغوش می

 آغوش گرفتن دیداری خواهد بود.
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 صبابتیم فاها کمی تزول ثو أل
 

 فیزداد ما ألقی من الهمیان 
 

 افزاید.بوسم تا عشقم را سیراب کنم. اما این امر بر عطش من میدهانش را می

 

 فی غلیلهیشن فؤادی لیس أک
 

 سوی أن یری الروحین یلتقیان 
 

کند مگر اینکه ببیند که دو روح همدیگر را گویی قلبم عطش او را سیراب نمی

 کنند.مالقات می



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید ششم

 بوسیدن
 

 ید :رود به صفات زیر دست یابپس از خواندن این فصل انتظار می

 

 یافتن همه دردها و زخمها پایان 

 آغاز همه انواع شادی و خوشحالی 

 احساس خوشحالی و شادابی 

 





 
 
 

 پیامهای بازرگانی

 ادامه برنامه تا چند لحظه دیگر

 سیگار کشیدن برای بوسیدن کامالً مضر است. امیدواریم از آن خودداری کنید.

 

 ربّ أکلةةةةة منعةةةةةت أکةةةةةال  
 

 و ربّ قبلةةةة منعةةةةت قةةةةبال   
 

ی اغذایی انسان را از خوردن بسیاری از غذاها محروم کند و چه بسا بوسه سابچه 

 های بسیار محروم کند.آدمی را از لذت بوسه

 کلید بوسیدن

منظور از آن بسیار بوسیدن طرف مقابل از روی عشق، اشتیاق، رضایت، تشکر و 

ها و در پایان قبول فضایل اوست. به همین دلیل جایگاه اصلی آن سر، دستها، گونه

 لبهاست.

 شواهدی از سنت پیامبر

کند که عایشه دختر طلحه گفت ر بن عبداهلل روایت میامام مالک از ابونضر غالم عم

المؤمنین عایشه بودم. در این هنگام همسرم، عبداهلل بن عبدالرحمن بن ابوبکر در پیش ام

چه چیزی تو را از آن بازداشت که به  :حالی که بر ما وارد شد. عایشه به او گفت

آیا در  :بداهلل پاسخ دادهمسرت نزدیک شوی و او را ببوسی و با او معاشقه کنی؟ ع

 «کرد.آری پیامبر چنین می :حالت روزه با او معاشقه کنم؟ عایشه پاسخ داد

 موطأ 
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 داستانهای واقعی

 نظافت دهان و دندان نشانه ایمان است

زنی در روز دوم پس از عقد ازدواج با یک استاد دانشگاه به علت بوی بد دهان مرد 

 دراولین بوسه، طالق گرفت.

خواست از همسرش که یک استاد دانشگاه روز دوم پس از عقد ازدواج می زن در

با رتبه استادیار بود طالق بگیرد. چنانچه علت را بدانید بسیار دچار شگفتی خواهید شد. 

و آخرین بوسه بود.  اولین اش رفت و آنمرد پس از پایان مراسم عقد در مسجد به خانه

ای شبیه بود تا یک دهان! ر به برکه آب گندیدهزیرا دهانش از نظر مشکل و بو بیشت

بسیار تالش کردیم تا زن را راضی کنیم از طالق منصرف شود و یکبار دیگر به مرد 

ار و متنفر شدم من دیگر بوسه اول از او بیزمن از همان  :گفتفرصت دهد. اما زن می

 م با او زندگی کنم و عمالً میان آنها طالق جاری شد.تواننمی

 اع بوسهانو

 هابوسه شوق بر گونه 

 بوسه رضایت بر پیشانی 

 بوسه اعتراف به فضیلت و برتری بر دستها 

 خواهی آرام بر سربوسه معذرت 

 ای برای بوسه اشتیاق قرار بدهید.ها را پلهاین بوسه

 یادآوری و ابتکار

 .یدزدن خود اطمینان پیدا کنالف( همواره از مسواک
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های دیگر باشد پس خواهش سرآغازی برای بوسهب( چه زیباست که یک بوسه، 

 کنم از کشیدن سیگار یا هر نوع دخانیات دیگر خودداری کنید.می

 ج( بوسه عشق آرام و لطیف است.

 د( درباره هنر بوسیدن با خود فکر کنید و دست به ابتکار بزنید.

 تمرین

 کنید. صلهر نوع بوسه را به مکان صحیح آن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سر بوسه رضایت

 هادست بوسه اشتیاق

 پیشانی خواهیبوسه معذرت

 دهان بوسه اعتراف به بزرگی و فضیلت

 هاگونه بوسه شهوت
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 پاکی دهان و دندان عفونت دهان و دندان

 تأکید بر بوسیدن کردن بوسیدنکوتاهی و فراموش

 بوسیدن قبل از نزدیکی
بوسه شوق، رضایت و تشکر )ارضای 

 جدان قبل از ارضای جسم(قلب و و

 بوسیدن بسیار هاتعداد کم بوسه

 های زیبا، لطیف و آرامبوسه های درشت و آزاردهندهبوسه

 آسودن در باغهای محبت و دوستی

 أفاطم مهالً بعد هذا التدلل
 

 و إن کنت أرمعت صرمی فأجملی 
 

صمیم به قطع ای فاطمه پس از این همه ناز و عشوه کمی درنگ و تأمل کن و اگر ت

 پیوند محبت با من را داری پس به نیکی رفتار کن.

 أغرّ  منی أن حبّک قاتلی
 

 و أنّک مهما تأمری القلب یفعل 
 

کند آیا اینکه عشق تو قاتل من است و هر دستوری که به قلبم دهی آن را اجرا می

 باعث شده است مغرور شوی؟



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید هفتم

 لمس کردن
 

 رود به صفات زیر دست یابید :تظار میپس از خواندن این فصل ان

 

 احساس صمیمیت 

 احساس مهربانی 

 های زیباتحریک خواسته 

 تعمیق ذوق و سلیقه واال 





 
 
 

 کردنکلید لمس

و در آن کوتاهی نکرده کردن همسرش غفلت آن است که زن یا مرد از لمسمنظور 

نکند گویی این کار همانند وصل کردن جریان منفی برق به جریان مثبت آن است در 

شود آید و این تصور در ذهن زنده مینتیجه عشق و محبت در فضای قلب به وجود می

 که همسر فرد جزئی از وجود اوست.

 یداستانهای واقع

 کردن به مهربانی مشکلی را حل کردیک بار لمس

د. زمانی که نشووارد دفترم می چه بسیار که زن یا مرد با عصبانیت و خشم شدید

نیکی را در هر کدام از آنها کشف یا آنها را به  نبخواهم به آنها کمک کنم تا جوامی

نها سر دیگری را و بردباری توصیه کنم تا به خانه بازگردند و هر کدام از آ گذشت

ببوسد یا به آرامی و مهربانی، سر، صورت، ابروها یا دستهای طرف مقابل را ببوسد، 

الی این لمس کردنها هر نوع خشونت یا دلخوردگی میان آنها یابیم که از البهدرمی

 شود.شود و درهای محبت و عشق باز میخارج می

 کردنانواع لمس

 دادن در آغاز دیداردست 

 ن موهاکردلمس 

 لبهاکردن لمس 

 ابروها لمس 

 هاکردن گونهلمس 
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 کردن دستهالمس 

 کردن پاها در هنگام نشستن در کنار یکدیگرلمس 

 کردنکشیدن بر بدن یکدیگر در هنگام صحبتدست 

 

 :لطفاً به موارد زیر دقت کنید

خواهید او را لمس کنید نه اینکه به او آزار یا آسیب مواظب باشید زیرا می .5

 نید.برسا

ای مرد مطمئن باش من همسرت هستم نه قهرمان » :زن موجود لطیفی است .2

کنی همچون سنگ بوکسی که در داخل رینگ مسابقه ایستاده است و گمان می

 «ام.محکم و قوی است. این من هستم که از خون و گوشت تشکیل شده

 کردن شما نیازمند است.همسرتان به لمس .3

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادپیش کردن عادات ناپسند و درترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 کردن و تماس جسمی همیشگیلمس لمس نکردن

 لمس کردن از روی محبت و مهربانی لمس کردن فقط با هدف شهوت

 لمس کردن مالیم به شدت لمس کردن و نیشگون گرفتن

 لمس کردن با مهربانی و به آرامی احساسکردن کامالً بی لمس

 آسودن در باغهای محبت

 أنةةةةا فةةةةی الیربةةةةة أبکةةةةی   
 

 ت عةةةةین غریةةةةبمةةةةا بکةةةة 
 

 ریسته است.گِکنم که چشم هیچ انسان غریبی چنین نَمن در غربت چنان گریه می

 



 53   ان زوجینراههای ایجاد عشق در می

 

 لةةةةم أکةةةةن یةةةةوم خروجةةةةی 
 

 مةةةةةن بةةةةةالدی بمصةةةةةیب   
 

 به طوری که در هنگام خروج از کشورم چنان ناراحت نبودم.

 

 جبةةةةةةا لةةةةةةی و ترکةةةةةةی ع
 

 وطنةةةةةةاً فیةةةةةةه حبیةةةةةةب  
 

 توانم کشورم را که محبوبم در آن است ترک کنم.کنم که میمن تعجب می





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید هشتم

 دادنهنر گوش
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 .احساس عمیق از اینکه فرد دیگری به تو توجه و اهتمام دارد 

 س قدردانیاحسا 

 گذاشتن فرد در گفتگوراحت 

 های دیوار محبتباالبردن پایه 





 
 
 

 

 بعض الحی عاشقةلیا قومی أذنی 
 

 و األذن تعشق قبل العین أحیانا 
 

اند و گاهی گوش قبل از چشم ای قوم من گوشهایم عاشق فردی از این قبیله شده

 شود.اشق و شیفته میع

یابی با او چه کار ات دستشوقهاگر به مع :پرسیدند صحرانشیناز یک عرب 

مند هایم را از دیدن رویش و گوشهایم را از شنیدن سخنانش بهرهچشم :کنی؟ گفتمی

 .بندمکنم و از آنچه در زمان حالل نبودنش برایم حرام است، چشم و گوش فرو میمی

 گوش دادنکلید به دقت

دهنده اهتمام کردن که نشانیعنی به خوبی گوش دادن به همسر در زمان صحبت

 هایش شایسته توجه و تقدیر است.شدید نسبت به دیگری است و اینکه گفته

 حدیث نبوی قرآن و شاهدی از

 :فرمایدخداوند می

                          

       (5 :مجادله) 
کند و به خدا خداوند سخنان زنی را که با تو درباره شوهرش بحث و مجادله می»

 .«برد، شنید و پذیرفتشکایت می

کرد او به دقت به این بود که هرگاه کسی که با او صحبت می از آداب پیامبر

 داد.گوش فرا میسخنانش 
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 داستانهای واقعی

 خوردهفرمانده شکست

کرد که او گالیه و شکوه همسرش را در هنگام برگشتن یک فرمانده برایم تعریف می

این کار را کرده است؟ مرد به زنش کنید چگونه خودش از کار حل کرده است. فکر می

کن و ست ضبطوارکااین سؤاالت و درخواستها را روی یک ن :پیشنهاد کرده بود که

نوار را در ضبط بگذار و آن را روشن کن. درواقع مرد  هرگاه به خانه رسیدم

دادن، ها بشنود و عالج و چاره حقیقی را که گوشخواست چیزی از این گالیهنمی

به  را باشدمی و شجاعت اعتراف به اشتباهات خودش کردن و حل مشکالتنصیحت

  .فراموشی سپرده است

 دادنعملی برای تحقق کلید به گوش ابزارهای

 به دقت به امور گوش فرابده نه اینکه فقط آنها را بشنوی. 

  ،هر چیزی را که در دستت است بر زمین بگذار، تلویزیون را خاموش کن

ای بگذار موبایلت را روی میز بگذار روزنامه را ببند و مجله و کتاب را گوشه

 آنگاه به حرفهای همسرت گوش فرا ده.

  با هم تبادل نظر کنید. یعنی حرفهای همدیگر را بشنوید و به آرامی به یکدیگر

 جواب دهید.

 .حرف همدیگر را قطع نکنید جز در حالت ضرورت و کامالً آرام 

 ارزشی کنی موضوع بیبه دقت به سخنان طرف مقابل گوش بده حتی اگر فکر می

 اهتمام و توجه به طرف مقابل است. ،است. مهم

 خن درگوشیوس نجوا 
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 نظر شما چیست؟ :0تمرین 

 ( بدهید.51-1به هر یک از موارد زیر نمره )

نظر شما درباره مرد یا زنی که با اجازه همسرش به آرامی و در گوشی به او 

 گوید؟!های زیر را میجمله

 خواهم کسی این را بشنود. دوستت دارم و نمی .5
 

 ام.من گرسنه .2
 

 روم.من به مسافرت می .3
 

 را طالق دادم. تو .4

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

شنوم و صحبت بینم چیزی نمیچیزی نمی

 کنمهم نمی

دوبار به دقت گوش کن زیرا تو دو 

 گوش داری

کردن به گوش دادن همزمان با نگاه

 و تلویزیون روزنامه

به دقت گوش کن و امور دیگر را کنار 

 بگذار

 گوش دادن بدون پاسخ گفتن
گوش بده و به سخن طرف مقابل 

 جواب بده

 دادن سپس قطع کردن کالم گویندهگوش
دادن فرصت به طرف مقابل برای کامل 

 کردن سخن

 گوش دادن بدون فکر و یا دقت کردن
 شنود و ذهن و عقل به بهترینگوش می

 اندیشد.العمل میعکس
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 آسودن در باغهای محبت

 یقول قلبی لطرفی أن بکی جزعا
 

 تبکی و أنت الذی حملتنی الوجعا 
 

گویند با جزع و فزع گریه کنید زیرا شما بودید که مرا به تحمل قلبم به چشمهایم می

 درد و رنج مجبور کردید.

 

 فقال طرفی له فیما یعاتبه
 

 و الطمعابل أنت حملتنی اآلمال  
 

بلکه این تو بودی که ما را وادار به  :چشمهایم در پاسخ به سرزنش قلب پاسخ دادند

 ها کردیطلب آرزوها و طمع

 

 نادتهما کبدی التبعدا فلقد
 

 قطعتمانی بما القیماً قطعاً 
 

از من دور شوید زیرا شما به خاطر اموری که  :جگرم آن دو را مورد ندا قرار داد

 تکه کردید.اشت مرا تکههیچ ارزشی ند



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید نهم

 های با احساسنگاه
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

  زبان چشم»یاد گرفتن زبان جدیدی به نام» 

 دست یافتن به یکی از دالیل مادی درباره محبت صادقانه 

  جهان جادویی عشقواردشدن به 

 دوستی و همبستگی کامل 





 
 
 

 

 یقر بعینی مایقرّ بعینها
 

   قَر و أحسن شیء ما به العین 

آرامش و رضایت او موجب آسایش و رضایت من است و بهترین چیز آن است که 

 گیرد.چشم به وسیله آن آرام می

 

 تلتنا ثم لم یحیین قتالنا  رُوَإن العیون التی فی طرفها حَ

چشمانی که در نگاه آن سیاهی و سفیدی کامالً واضح و روشن وجود دارد ما را 

 اند.هایمان را زنده نکردهاند ولی بعد از آن کشتهکشته

 

 و هن أضعف خلق اهلل انسانا  ددن ذا اللب حتی الحراک به یص

کند و تواند بدارند به طوری که هیچ حرکتی نمیآنها انسان عاقل را از حرکت باز می

 ترین مخلوقات خداوند از نظر چشم هستند.آنها ضعیف

 

 الصب تفضحه عیونه

 شود.چشمان انسان عاشق موجب رسوایی او می

 کلید چشمان مهربان و دقیق

ای که منظور از آن متمرکزکردن هر چشم برنظر کردن عمیق و متکرر است به گونه

دقیق و واال آن را رشد دهد و در محبت را بچشد و از طریق این نگاه کردنهای  شیرینی

 شادیها و غمها آنها را فراموش نکند.
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 شواهدی از قرآن

 :فرمایدخداوند می

                             (74 :فرقان) 

رما ]که به سبب بف! همسران و فرزندانی به ما عطا پروردگارا »

یه شادی و[ انجام طاعات و عبادات کارهای پسندیده دیگر، ما

ردند و ما را پیشوای پرهیزگاران قرار باعث روشنی چشمان ما گ

بده ]به طوری که در کارهای نیک به ما اقتدا و از ما پیروی 

 .«کنند.[

 شواهدی از حدیث پیامبر

نی جهت ازدواج مشورت کرده بود، پیامبر خطاب به یکی از اصحاب که درباره ز

برو و به او به خوبی نگاه کن. » :«إذهب فانظر إلیها فإنه أحری أن یؤدم بینکما» :فرموده

 «تر است.هتزیرا این امر برای دوام رابطه زناشویی میان شما شایس

 بن شعبه ةسنن ترمذی به نقل از مغیر 

فانظر إلیها فإن فی أعین  اذهب» :فرمود در حدیث دیگری آمده است که پیامبر

 «برو و به آن زن نگاه کن! زیرا در چشم انصار چیزی وجود دارد!» :«األنصار شیء

 صحیح مسلم به روایت ابوهریره 

 از عالمتهای محبت و دوست داشتن بسیار نگاه کردن است. :گویدابن حزم می
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 داستانهای واقعی

 ه چشمان یکدیگررابطه تردید درباره محبت همسر و نگاه نکردن ب

تا جایی این تردید پیش رفته بود که به محبت همسرش که  وزنی بسیار نگران بود 

کرد و به او هم کرد شک داشت. آری همسرش به چشمانش نگاه نمیبه او نگاه نمی

داد به چشمانش نگاه کند. زن گمان کرد که شوهرش چیزی را از او پنهان فرصت نمی

کرد. چیزی نمانده بود افزوده شد و براساس این شک عمل میکند و بر تردیدهایش می

آن دو از هم طالق بگیرند. اما به لطف خدا زن اطمینان پیدا کرد که این امر فقط به 

خاطر غفلت و فراموشکاری همسرش است. با توضیح اهمیت نگاه کردن مهربانانه و 

ین زوج جوان دمیده یدی به زندگی اوح جدمالیم و جوشش عشق در نگاههای زیبا ر

 شد.

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید نگاههای با احساس

 یم.در آن خیره شوون همدیگر نگاه کنیم در هر دیدار به چشما 

 !در آغاز دیدار فقط به لباسها و دستهایش نگاه مکن بلکه به چشمانش دقت کن 

 د را در کامالً به همدیگر نزدیک شوید به طوری که هر کدام از شما تصویر خو

 چشمان طرف مقابل ببیند.

  در چشمان یکدیگر دقت ، و با نسیم نزدیکی و محبت بسیار به یکدیگر نگاه

 کنید.

  جادویی بودن نگاهی را در نظر داشته باشید و چشمانتان را با اشک شوق آبیاری

 کنند.

 .در پایان با حالت اشتیاق شدید به همدیگر خیره شوید 

 کند، ماننده دوست داشتن چشمان او را بیان میکلماتی را به کار ببرید ک: 
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 «چشمهایم مال توست، ای نور چشمانم، تو در چشم من جای داری.»

 انواع نگاه

 کردن از روی تحسیننگاه 

 نگاه عاشقانه 

 آمیزنگاه تعجب 

 مالیم آمیزنگاههای سرزنش 

 و در پایان نگاه از روی اشتیاق 

 خودتان تجربه کنید. :0تمرین 

 کنید.یکی از اطرافیانتان سالم کنید در حالی که به او نگاه نمیالف( به 

 ب( به همان فرد طوری سالم کنید که به چشمانش خیره شوید.

 زبان چشمها را بشناس :2تمرین 

 به هر تصویر نگاه کنید و زیر هر تصویر نوع نگاه را بنویسید.

 کردن، خشم()تعجب، ترحم، محبت، انکار
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 ت پسندیدهاگرفتن عادپسند و در پیشکردن عادات ناترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

نگاه کردن به زمین در هنگام دیدار یا 

 گفتگو با دیگران

چشمان همسرت در  هنگاه کردن ب

 هنگام صحبت کردن

 نگاه کردن با تأمل و تکرار نگاه سریع

 نگاه کردن با رضایت و محبّت نفرنگاه خشمگینانه و از روی ت

 نگاه کردن به دستها در جستجوی چیزی
نگاه کردن به چشمان طرف مقابل در 

 جستجوی محبت و عشق



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید دهم

 نامه نگاری
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

  دست یافتن به یک سند دائم مبنی بر راستین و صادقانه بودن

 محبت

 عالجی برای شرایط دشوار 

 کمک به یادآوری عشق در هنگام سفر و در جشن ها 



 
 
 

 یان زوجینمهای صمیمانه هایی از نامهنمونه

ام و عزیز دلم ... به خدا قسم اگر همه نعمتهایی را که دیده همسر عزیزم، نورِ (5

خداوند به من ارزانی داشته بر شمرم جز نعمت اسالم آوردن هیچ چیز 

گویم که همسر ارزشمند، با ارزشمندتر از تو نیست، خداوند را سپاس می

اخالق، مؤمن، اصیل، دارای ثروت، صادق، با وفا، بزرگوار و سخاوتمندی چون 

ر دنیا تو را به من عنایت نمود. همه آرزویم این است که بتوانم تو را د

 خوشبخت کنم و خداوند به ما فردوس برین خود را عنایت فرماید. و سعادتمند

رغم  یکلمات عل ،و عزیز قلبم نورِ دیدهام، همسر بزرگوار و دوست داشتنی (2

اشتیاق شدید قلبم نسبت به تو  توانندنمی گنجایش تغییر و بیان محبت صادقانه،

ای هستی. در مرد با همت و بخشنده . تو واقعاً همسر نیکوکار ودهندنشان را 

شود با ت از برابر دیدگان و قلبم دور نمیاروز هرگز تصویر چهرهطول شبانه

ما به بهترین دیدار در کنم که خداوند تو را برایم حفظ کند و همه وجود دعا می

 نائل شویم. بهشت

 نویسیکلید نامه

لبی و عواطف وجدانی خود را منظور از این کلید این است که زن یا مرد احساس ق

یادداشت و ثبت کند. همچنانکه این امر به استحکام این عشق عمیق در میان آنها 

 شایسته است در سفر و حضر یادآوری شود.انجامد که می
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 داستانهای واقعی

 نامه نحس

نامزد دخترش میانجیگری کنم. زمانی که از و پدر مهربانی از من خواست میان او 

ع شدم دریافتم که عامل کوچکی که موجب ایجاد این مشکل بزرگ شده بود قضیه مطل

 یک نامه بود.

اما جریان نامه از این قرار بود که جوان به دیدار نامزدش آمده بود. علیرغم اینکه 

اش از محل زندگی نامزدش زیاد دور نبود. اما معموالً بسیار کم و شهر محل زندگی

 آمد. جوان دانشجوی دکترای ریاضی بود.ه دیدار نامزدش میتقریباً هر چند ماه یکبار ب

اش از نظر روحی دچار خشکی و شاید به طور وراثتی یا به خاطر رشته تحصیلی

کرد. به همین دلیل اش را به نامزدش ابراز نمیافسردگی شده بود. او احساسات پسندیده

قرار مالقاتش برسد. به ا در آخرین دیدار نامزدش گریه کرد و جوان او را ترک کرد ت

زمانی که شب به خانه برگشت در اینترنت جستجوی کاملی کرد و یک تحقیق کامالً 

اینترنت از  را علمی را درباره گریه نزد یونانیها، رومیان، اقوام التین و عصر اسالم

استخراج نمود. سپس این نامه علمی را برای نامزدش فرستاد. این امر موجب تعجب و 

بیشتر نامزدش از او شد و تصمیم گرفت نامزدی را به هم بزند. زیرا او یک انسان دوری 

عاطفی بود که به مردی نیاز داشت که احساسات و عاطفه داشته باشد. ما برای او جوانی 

خواند اما آن گونه بود که دختر جوان را یافتیم که اگرچه در همان رشته درس می

برند و فرزندانی هم ل سعادت و خوشبختی به سر میخواست و اکنون آن دو در کمامی

 دارند.
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 ابزارهای عملی برای تحقق کلید نامه نوشتن

 های عاشقانه در هنگام رفتن به مسافرتنوشتن نامه 

 های بعدیها در دورههای عاشقانه در دوران نامزدی و بازخوانی آن نامهنامه 

 آمیز در هنگام بیماری همسرهای محبتنامه 

 آمیز در مراسم عروسیهای محبتهنام 

 خاص آمیز بدون وجود مناسبتهای محبتنامه 

 نامه :تمرین

 ای بنویس و در آن احساسات لطیف و آرزوهای بزرگتان درباره عشقتان را نامه

 بنویس.

 .خاطره زیبایی را دوباره برای همسرتان تعریف و یادآوری کن 

 محبت بکار.های امید و آرزو را برای رشد عشق و دانه 

 .پس از بازگشت به منزل نامه را به همسرتان بدهید 

 

 

 

 

 

 

 ...  هربانمهمسر م 
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 به میدان آوردن قلم و دفتر کنار گذاشتن قلم و دفتر

 ن مالیمآمیز با لحنامه محبت نآمیز شدید اللحنامه سرزنش

 هایی بدون وجود مناسبت خاصنامه هانوشتن نامه فقط در مناسبت

 های مفصلنامه های مختصرنامه

هایی فقط برای وصف جسم همسر نامه

 )غزل مادی(

م و محتوا هایی برای توصیف جسنامه

روح، اره )غزل مادی و معنوی( درب

 اخالق، عقل و جسد

 اغهای محبتآسودن در ب

 ای همسر مهربانم

 کند.هیچ چیز چشم و دل مرا به خود مشغول نمی

 نه نورها

 نه زیباییها

 جشن هاینه زنگها وشلوغی

 مفهومند.خیابان و مردم بی

 ارزش استنویسند بیو همه مطالبی که بر روی کارتهای تبریک جشن می

 عزیزم. همسرجز عشقت ای 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید یازدهم

 شوخی و بازی
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 هاها و نفرتپایان کینه 

 سینه فراخی 

 رهایی از رنجهای روزمره 

 دگرگونی حالت معمولی 

 تغییر 

 ای جدیدههای محبت براساس شیوسرودن نغمه 





 
 
 

 یدنعایشه مسابقه دومنین ؤام المبار با  دو یرغم همه سختیها و مشکالتعل پیامبر

دید و هر بار که یافتن مکان خلوتی جهت مسابقه دویدن هیچ اشکالی نمی داد و درمی

این بار در مقابل آن روزی که تو برنده شدی! و هر بار که بازنده  :فرمودشد میبرنده می

زیرا شما با همسرتان «. شوم و گاهی هم دیگران!رنده میگاهی من ب» :فرمودشد میمی

 ماراتن. کنید نه دویشوخی و بازی می

 کلید شوخی و بازی کردن

نشینی، شوخی و خنده در میان است که باید بازی، شباین منظور ما از این موضوع 

و بازی  های زیباهلطیفزوجین یا به همراه فرزندانشان وجود داشته باشد. همچنین گفتن 

های آرام و تالش برای ایجاد شادی در درون زن، شوهر و فرزندان و رهایی از نگرانی

 .باشدزندگی ضروری می

 شواهدی از سنت نبوی

ز راستی سخنی کرد ولی هرگز جبا اصحاب شوخی می پیامبر :گویدعایشه می

 گفت.نمی

 شد.دو برنده میداد و هر بار یکی از آن می دویدنپیامبر با عایشه مسابقه 

دختر با  چه بسا :پیامبر خطاب به یکی از اصحاب فرمود :گویدبن عبداهلل می جابر

 بازی کند. اوو با  دبازی کنازدواج کنی که با تو  ایجوان ودوشیزه
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 داستانهای واقعی

 بخشدشوخی کردن به زندگی ارزش دوباره می

ح همسرش در هنگام شوخی رومردی پیش من آمد و به شدت از رفتار رسمی و بی

و بازی با او و اظهار سنگینی و وقار گالیه داشت. او تعریف کرد که قبل از اینکه در 

درگاه خدا توبه کند با زنی امریکایی ازدواج کرده بود که بسیار با او شوخی و بازی 

همسر مسلمانش را به علت  ست کهخواشیفته این کار بود. به همین دلیل می وکرد می

او را قانع کنم تا در برابر  که روحش طالق دهد. اما من تالش کردمفتار سرد و بیر

همسرش صبر پیش گیرد و رفتار او را تحمل کند. زیرا رفتار ساختگی پس از مدتی 

شود خداوند به او حسنات دیگری تغییر خواهد کرد. گاهی این صبر کردن موجب می

ر غیر مسلمان نخواهد یافت. همچنین تالش عنایت کند که آن را در زن یا دوست دخت

کردم زن را راضی کنم با او همکاری کند حتی اگر به صورت ظاهری و سطحی باشد. 

زیرا پس از مدتی این امر به عادت تبدیل خواهد شد. از او خواستم تظاهر کند که از 

، دشوخی با همسرش خوشحال است پس از مدتی زندگی آنها که تهدید به فروپاشی بو

 بهتر شد.

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید شوخی و بازی

 .با همسر و فرزندانتان شوخی کنید 

 های زیبا را برای یکدیگر تعریف نمایید.هلطیف 

 با دست با یکدیگر شوخی کنید. به آرامی 

 .حرکتهای لطیف و ظریفی را انجام دهید 

 تان بپردازید.با همدیگر به بازی مورد عالقه 
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 تمرین

زندگی زناشویی در دنیای »ها و امور واقعی ذکر شده در پایان کتاب کتهبه ن .5

مراجعه کنید و سپس بهترین « های عملیحلراهو معاصر مشکالت واقعی 

 موردی را که به نظرتان جالب بود ذکر کنید و آن را به همسرتان نشان دهید.

م بازگشت به نکته یا جوک زیبایی را در مدت دو دقیقه بنویسید سپس در هنگا .2

 منزل آن را برای همسرتان ذکر کنید.

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 همواره جدی بودن
در هر موقعیتی رفتار و حالت 

 مخصوص داشتن

 شوخی آرام شوخی بیش از حد و با خشونت

 زیبا و مالیم هایلطیفهگفتن  های ناجورتن جوکها یا نکتهگف

 های جدید بودندر جستجوی لطیفه های تکراریها و لطیفهگفتن نکته

بازی کردن با خشونت و جدی بیش از 

 حد با همسر
 بازی کردن به آرامی و لطافت

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید دوازدهم

 گردش و مسافرت
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 از بین بردن ناامیدی و افسردگی 

 گفتگو در کنار استراحت در یک زمان مناسب 

 تمرکز کردن بیشتر درباره امور مهم 



 
 
 

 در اروپا ترین زوجخوشبختبهترین و 

رسید که در آن آمده بود که زن و مردی با هم به سؤالی به ما ای اروپا فتو در شواری

گردش رفته بودند در وسط راه با هم درگیری لفظی پیدا کرده بودند. زن کراوات مرد را 

و سپس او را به باد کتک گرفته بود. این  ه بود،مرد را خشمگین کردبه شدت کشیده و 

کرد و او سعی داشت تعادل ماشین را حفظ کند تا همه در حالی بود که مرد رانندگی می

اعضای خانواده جان خود را از دست ندهند. مرد در برابر این رفتار زن فقط یک کارکرد 

تو را یک طالق دادم. سپس بعد از مدتی رجوع کرد و با هم آشتی  :و آن اینکه گفت

. زن با صندلی بر سر مرد دوباره شروع شد اکردند و با هم به هتل رفتند. در آنجا دعو

تو را دوباره یک طالق دادم. دوباره با هم آشتی و سپس رجوع  :کوبید. مرد دوباره گفت

کردند. پس از مسافرت به کشورشان بازگشتند و در منزل دوباره با هم اختالف پیدا 

تو را یک بار طالق دادم. یعنی  :کردند و زن شروع به زدن مرد کرد و مرد به او گفت

داد و دیگر امکان رجوع وجود نداشت. اکثر ین سومین بار بود که زن را طالق میا

تواند به اعضای شورای افتا بر این اعتقاد بودند که این طالقها صحیح است و مرد نمی

و ا]به صورت کامالً شرعی ازدواج کند مگر اینکه زن با مرد دیگری  ،زن رجوع کند

را طالق دهد. در این صورت مرد اول که قبالً شوهر سپس آن مرد از دنیا برود یا زن 

تواند دوباره او را به عقد خود درآورد. اما در ازدواج زن با مرد دوم می ،زن بوده

نکاح و تزویج به شرط طالق دادن یا تعیین مدت برای زمان اعم از  گونه شرطیهیچ

ما عالمه دکتر یوسف ازدواج نباید وجود داشته باشد.[ اما دانشمند فرزانه روزگار 

قرضاوی فتوا داد که این طالقها در هنگام عصبانیت روی داده است و به رجوع آن فتوا 

شان خبر ندارم اما با این وجود شناسم و دیگر از احوالداد. اما علیرغم اینکه آنها را نمی

 باز هم نگرانم.
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 و انصب فإن لذیذ العیش فی النصب  سافر تجد عوضا عمّا تفارقه

شوی جایگزین خواهی به مسافرت برو زیرا در سفر کردن برای آنچه از آن دور می

یافت و خودت را خسته کن و زحمت بکش زیرا لذت زندگی در زحمت کشیدن و 

 خسته شدن است.

 

 رأیت وقوف الماء یفسده ینإ
 

 لم یطب إن سال طاب و إن لم یجر 
 

شود که اگر جاری اسدشدن آن میام که راکدماندن آب باعث تباهی و فمن دیده

بودن خود را از شود و زاللماند و اگر راکد بماند گندیده و متعفن میشد پاک میمی

 دهد.دست می

 و األسد لوال فراق الیاب ما افترست
 

 و السهم لوال فراق القوس لم یصب 
 

مان خارج تواند شکار خود را بدرد و اگر تیر از کنمیاگر شیر از جنگل خارج نشود 

 نشود به هدف اصابت نخواهد کرد.

 

 لت فی الفلک دائمةوالشمس لو ظ
 

 بها الناس من عجم و من عرلملّ 
 

مردم از آن به ستوه  هماند هممی وقعممکان واگر خورشید همواره در آسمان در یک 

 آمدند.می

 

 والتبر کالترب ملقی فی أماکنه
 

 و العود فی أرضه نوع من الحطب 
 

شود و اگر چوب در ر در جای خود باقی بماند همانند خاک دورانداخته میکاه اگ

 جای خودش باقی بماند به هیزم تبدیل خواهد شد.

 فإن تیرب هذا عزّ مطلبه
 

 و إن تیرب ذاک عزّ کالذهب 
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دست یافت ر کمیاب شوند یا در دو اگر هر کدام از این دو شیء )کاه و چوب(

 ار و همانند طال ارزشمند خواهند شد.شوند دست یافتن به آنها دشو

 کلید گردش و تفریح

موجب احساس شادی، آرامش و که خارج شدن از عادت و رفتن به جاهایی است 

شود. بلکه به بیشتر و متمرکز شدن بر روی عشق میان خودشان راحتی میان زوجین می

 انجامد.شان میو ترسیم چهارچوب زندگی خصوصی

 شواهدی از قرآن کریم

 :خداوند فرموده است

                

 (21 :عنکبوت) 
 .««بگو در زمین گردش کنید و ببینید که آفرینش چگونه آغاز شده است.»

 داستانهای واقعی

 ای که به بحرانی پایان دادعمره

پلیس و به زندان افتادن مرد،  زدن بهبا کتک کاری شدید زن توسط مرد و زنگ

های هر کدام نیز از آنها جانبداری بست رسیده بود. خانوادهزندگی زن و مرد به بن

کردند. اختالف شدیدتر و میان آنها کینه و نفرت به وجود آمد. این امر به عقب می

افتادن فرزندانشان از نظر تحصیلی منجر شد. زمانی که این مشکل را بر من عرضه 

ها را رزرو کنند تا در آن ردند، به زوجین پیشنهاد کردم که برای یک سفر روحی بلیطک

شیطان را از خود برانند و به سوی پروردگار توبه کنند و در حرم امن با هم درباره علت 



 راههای ایجاد عشق در میان زوجین  02

 

اختالف و جدایی از یکدیگر بیندیشند و راهکارهای عملی برای حل مشکالتشان بیایند. 

گویی با قلب و عشق جدیدی  ،ین به زندگی خویش بازگشتندبا این کار عمالً زوج

 دوباره با هم عروسی کرده بودند.

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید گردش و تفریح

ای، گاهی فقط برای زن و گردش کوتاهی در کنار رودخانه، ساحل دریا، باغ یا موزه

 شوهر و گاهی با حضور فرزندان.

مند است برای گردش مطرح همسرش بدان عالقه هر کدام از زوجین مکانی را که

 ها.احل و کتابخانهانند بازار، نمایشگاهها، موزه، کنار سکند، م

اعصاب و ایجاد آرامش  راحتیگردش طوالنی مدت در یک کشور دیگر برای 

 روحی

)با تأکید بر اینکه قسمتی از برنامه فقط برای زوجین  …گردش به همراه دیگران 

که هر کدام از زوجین وقتشان را فقط با یکدیگر سپری کنند و در باشد به طوری 

 قسمت دیگر به همراه فرزندان(

 عمره و حج ارزشمندترین گردش برای قلب و روح انسانها هستند.

 تمرین

برای مدت کوتاهی برای گردش به اگر . نام پنج مکانی را که دوست داری حتی 5

 ریزی کن.ویس و برای عملی کردن آن برنامهآنجا بروی به ترتیب در کادرهای زیر بن

 الف( 
 

 ب(
 

 ج(
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ریزی و برای آن یک عنوان انتخاب کن مانند برای یک سفر طوالنی برنامه .2

و « عشقمان در حال رشد است»، «با هم همیشه خوشبخت»، «نه خوابها رؤیاها»

 «عشق و وفاداری»

 
 ت پسندیدهاعاد گرفتنکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 وتحوّل تغییر جمود و ثابت ماندن در یک موقعیت

رفتن فقط به پیش  ،برای گردش خود

 خانواده
 گردش به مکانهای زیبای دیگر

 های کوتاه و طوالنیگردش فقط گردشهای کوتاه

ری و همزمان با گردش به همراه برنامه کا

 تحمل فشار

گردش و تفریح در کمال آرامش و 

 دغدغه هنوشادی و بد

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 گردش برای سرزنش کردن طرف مقابل
اعصاب و ایجاد  گردش با هدف راحتی

 شآرام

رفتن به تفریح همیشه همراه با همسر و 

 فرزندان

رفتن به تفریح گاهی با همه اعضای 

خانواده و گاهی هم فقط به همراه 
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 همسر

 به گردش رفتن با سخاوتمندی وبذل رفتن به سفر و تفریح با خساست

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید سیزدهم

 دادنهدیه
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 محبت فزاینده و پویا 

 برگزیدن فضای محبت 

 دوام عشق صادقانه 

 احساس قدرشناسی 





 
 
 

 کلید هدیه

زن یا مرد در یک مناسبت یا  آن است که ،رمز ایجاد محبت عمیق و تقدیر فراوان

غیر آن برای همسرش هدیه ساده یا ارزشمندی را تهیه و به او هدیه کند. زیرا تجدید و 

 کردن محبت بین زوجین همواره مفید و سودمند است.زنده

 شواهدی از حدیث نبوی

هدیه بدهید تا محبت در میان  به همدیگر» :«تهادوا تحابّوا» :فرموده است پیامبر

 «به وجود آید ]و فزونی گردد[. شما

 سنن ترمذی به روایت از ابوهریره 

 داستانهای واقعی

 بردهدیه حزن و اندوه را از بین می

زن به علت وفات مادرش بسیار گریه کرد. شوهرش بسیار با او مهربانی کرد و به 

عبارت ای آور که نیابت از مادر زنش فریضه حج را به جا آورد و از آنجا برایش هدیه

طال و یک قلب که در وسط قلب عکس مادرزنش قرار گرفته بود.  بود از یک گردنبند

 این بزرگترین هدیه بود که به تحکیم محبت میان زوجین منجر شد.

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید هدیه دادن

 .با همسر یا فرزندانتان شوخی و مزاح کنید 

 .هدیه دادن رمز ایجاد محبت است 

 ر دادن هدایا مراعات کنید.تنوع را د 
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  به مناسبت ازدواج، موفقیت، تولد فرزند، شفای بیماری و بازگشت از سفر به

 دهید.دیگر هدیه یک

 تجدید میثاق عشق و وفاداری و  هدفبه  ،دادن هدیه بدون وجود مناسبت خاص

 اعتراف به فضایل و بزرگی فرد.

 شکالت، یک عدد یک شاخه گل :ادین باشدای اگر چه حتی نمدادن هدیه 

 های یکدیگردادن هدیه به خانواده 

  به خدا قسم » :نوشتن عبارتو چسباندن یک کارت کوچک بر روی هدیه

 «دوستت دارم.

 هدیه :تمرین

را شود بسیار خوشحال می که با دادن آن به همسرتان، ایشانبهترین هدایایی  .5

 بنویسید.

 
 سندیدهت پاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 توجه به هدیه دادن غفلت از هدیه دادن

 تغییر نوع هدیه تکراری بودن نوع هدیه

 دادن هدیه فقط در مناسبتها
دادن هدیه همیشه و با هدف تجدید 

 محبت

 ای ارزان قیمتدادن هدیه
انبها به دادن هدیه ارزان قیمت و گر

 اندازه توانایی
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

دادن هدیه بدون نوشتن یادداشت 

 آمیزمحبت
 آمیزدادن هدیه همراه با یادداشت محبت

 هدیه دادن سپس منت گذاشتن
وزش به خاطر احتمال هدیه دادن و پ

 کوتاهی یا وفای به وظایف

 دادن هدیه فقط به همسر
دادن هدیه به اعضای خانواده )پدر و 

 مادر( و خویشاوندان



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید چهاردهم

 رازداری
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 توانایی بیان احساسات و عواطف 

 احساس امنیت 

 احساس رضایت 

  امور احساس نیاز به کسی که با او صحبت کنید و درباره

 خصوصی از او مشورت بخواهید.



 
 
 

 کلید رازداری

سخن  یشاز این رازهااو  فرد کامالً احساس کند که اولین کسی که برایاینکه یعنی 

همواره در حالت شادی و ناراحتی و خشم  رازهاین و ا میباشد،گوید همسرش می

 پوشیده و پنهان باقی خواهند ماند.

 شواهدی از سنت نبوی

هر گاه » :«إذا حدّث الرجل أخاه بالحدیث ثم التفت فهی أمانة» :فرموده است پیامبر

سپس رفت، این سخن نزد فرد دوم امانت ومردی سخنی را نزد برادر مؤمنش گفت 

 به آن خیانت و آن را افشا کند.[ است ]و نباید

 سنن ترمذی به نقل از جابر بن عبداهلل انصاری 

 

الرجل الذی یفضی  إن من أشر الناس عنداهلل منزلة یوم القیامة» :همچنین فرموده است

ترین مردم در روز قیامت تردید کم منزلتبی» :«ی إلیه ثم ینشرسرهاإلی امرأته وتفض

]در میان مردم[ پخش کند سپس راز آن را دیکی میمردی است که با همسرش نز

 «کند.می

 ریصحیح مسلم به روایت از ابوسعید خد 
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 داستانهای واقعی

 تعریف کردن اسرار شخصی برای مادر

این امری است که توسط مرد یا زن و به ویژه در سالهای اول بعد از ازدواج تکرار 

اش نزد، مادرزنش شود که همه اسرار خانهشود به طوری که مرد با این امر روبرو میمی

 هکنند و هماست. همچنانکه بسیاری از مردان زیر فشار اصرار مادرانشان مقاومت نمی

که این امر به از بین  ،کنندتعریف می هانزندگی خصوصی با همسرشان را برآرازهای 

رارش را در در نتیجه هر کدام از طرفین اس .شودرفتن اعتماد میان زوجین منتهی می

کند. این امر به بیشترشدن فاصله میان آنها قلبش کتمان و آن را از دیگری پنهان می

هر کدام به مخزن اسرار تبدیل خواهد شد. نصیحت من به این خواهد انجامید و 

 :زوجهای جوان این است که

اطالعی از عواقب برخی در روزهای آغاز ازدواج به علت کم تجربگی یا بی .5

همچنانکه رابطه عاطفی هر کدام از طرفین  ،کن است اشتباهاتی رخ دهدامور مم

با پدر و مادرشان همچنان بسیار قوی است، اما پس از مدتی ارتباط میان 

 بسیار بیشتر خواهد شد. در نتیجه اعتماد میان آنهاوتر زوجین قوی

اه این است که هر کدام از زوجین با خود خلوت و به اشتب بنابراین اصل بر .2

خویش اعتراف و تعهد کند که این اشتباهش تکرار نشود. همچنین دوباره با 

شان برای دیگران خودداری کند خود پیمان ببندد که از افشای اسرار خصوصی

و هر کدام از آنها رازهای خصوصی یکدیگر را در دل نگه دارند و تحت هیچ 

 عریف نکنند.ت نیزشرایطی آن را برای نزدیکترین اقوام و دوستانشان 

 ،محبت میان زوجین تبدیل خواهد شد تعریف کردن رازها به کلید ایجاد پیوندِ .3

به ویژه زمانی که هر کدام از زوجین تصمیم بگیرد که هرگاه برایش اتفاقی روی 

 داد آن را فقط برای همسرش تعریف کند.
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 ابزارهای عملی برای تحقق کلید رازداری

 زیرا راستگویی به نیکوکاری و  ،ستگو باشیددر گفتگو با یکدیگر را ،صداقت

شود ... از دروغ گفتن بپرهیزید زیرا دروغ به گناه ی میهنیکوکاری به بهشت منت

 انجامد.و گناه به افتادن در آتش می

 نشانگر عالقه و محبت  ها میان زوجین برای یکدیگرها و اندوهردن غمبازگوک

 اصلی و عمیق است.

 و همچون قبری برای حفظ رای آبیاری کردن محبت، د جویباری بقلب همانن

 اسرار از همگان ]خانواده، نزدیکان، همسایگان و دوستان[ است.

  بازگو کردن اسرار در میان زوجین به معنای ذکر داشتن نامزد قبلی یا محبت

 باشد.متبادل با افراد سابق نمی

 ان )اعم از مشکالت بازگو کردن اسرار به معنای فاش کردن اسرار و رازهای دیگر

 باشد.( نمی...و اسرار کاری و

 بیندیش و انتخاب کن :تمرین

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 اگر یکی از زوجین راز همسرش را فاش کند چه روی خواهد دارد؟ .5

 الف( سقوط دیوار اعتماد میان آن دو

 ب( استمرار افشای اسرار

 یه اسرار و سپس اسرارج( سرزنش مالیم، سپس تجربه فاش کردن اموری شب

زنی قبالً با مرد دیگری ازدواج یا نامزد کرده است. به نظر شما بهتر است با  .2

 کند؟ رفتار اش چگونهنامزد کنونی

 الف( اتفاق درباره باز نکردن قطعی پرونده این موضوع
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 احساسات و روابط قبلی هب( فاش کردن هم

 یکنون نامزدیر معایب نامزدی قبلی و محاسن ج( ذک

اش متوجه شود که او از فرد قبلی برتر اتی که نامزد فعلیه واشارد( به کار بردن کنای

 است.

 
 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

بیان اسرار هر کدام از زوجین توسط 

 خودشان برای دیگران
 در بین زوجینان اسرار فقط بی

 گفتن اسرار به صورت داوطلبانه اصرار برای دانستن راز دیگران

 پشتیبانی پس از دانستن رازهای دیگران کردن پس از دانستن راز دیگریسرزنش

 کتمان اسرار و رازداری در مقابل همگان کردن اسرار برای افراد خوب و بدفاش

آن  و افشای کتمان اسرار در هنگام آرامش

 در هنگام عصبانیت

آرامش و رازداری در حالت خشم و 

 رضایت

 فاش کردن همه اسرار
گفتن اسرار خود برای همسر نه فقط 

 واسرار کاری رازهای دیگران

دادن برای شنیدن مخفیانه به تلفن گوش

 حرفها

ایجاد اعتماد که منجر به بیان رازها 

 شودمی



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید پانزدهم

 جوانمردی
 

 رود به صفات زیر دست یابید :پس از خواندن این فصل انتظار می

 

 اطمینان بی حد و مرز به طرف مقابل 

 احساس امنیت کامل 

 وجود رابطه روحی و عقلی 

 به نیکی تعامل کردن 

 احساس پیشرفت کردن 





 
 
 

 انهای واقعیداست

 عشق درمان سرطان است

دختر خوبی را به او معرفی کنم تا با او ازدواج کند. من که جوانی از من خواست 

هم دختر نیکوکاری را به او معرفی کردم. او خواست به تنهایی با او صحبت کند ولی 

اهم آن خورازی دارم که می :من این پیشنهاد را رد کردم و بر این امر اصرار کرد و گفت

را به او بگویم. ولی من باز هم این پیشنهاد را قبول نکردم و سپس از پافشاری فراوان به 

خیم دارد و دکتر به او گفته است که او در طول دو سال من گفت که او سرطان خوش

ای برای آن دو کارم جلسه یا شفا خواهد یافت. در دفترواز دنیا خواهد رفت یا آینده 

من از درگاه خدا طلب  :وان جریان را برای آن دختر تعریف کرد و گفتج ،متشکیل داد

مند شدم و خیر و صالح کردم و سپس خوابیدم من به خاطر دیندار بودنت به تو عالقه

خواهم تو را حفظ کند هر زنی ممکن است با مرد سالمی ازدواج کند و از خداوند می

به خاطر مادرت که  :آن دختر گفتمشوهرش پس از ازدواج بیمار شود یا بمیرد. به 

اند بیشتر فکر رفته یانزگی به خاطر ابتال به سرطان از دیش و برادرت به تاپ پدرت سالها

و مصیبت مرگ شوهر، پسر و داماد را همه با هم برایش گردهم نیاور! دختر جوان  کن.

برم. پس از یمن با این جوان بیشتر مشورت خواهم کرد و به درگاه خداوند پناه م :گفت

های مدتی خداوند به جوان شفا داد و در حال حاضر آنها فرزندانی دارند که به فعالیت

 در راه خدا مشغولند. دعوی اسالمی و

 کلید جوانمردی

ماندن در  وقدرشناسی تالش فرد دیگر  ومنظور از جوانمردی بزرگواری، بخشش 

شادی و بهره تبدیل شود. چه  ت وبه بخ ، تا رنج و محنت باشدمی هاکنار او در سختی

بسا ممکن است مصیبت به رشد درخت عشق منتهی شود قدرشناسی اینکه همسرش در 
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به معنی رعایت انصاف و نیکوکاری مردانگی سختی و رفاه با اوست و در مجموع 

 است.

 شواهدی از سنت نبوی

یامة أحسانکم قو أقربکم منی منازل یوم ال یّإن من أحبکم إل» :فرموده است پیامبر

ترین افراد شما داشتنیتردید از دوستبی» :«افا الذین یألفون و یؤلفونأخالقا الموطئون أکن

به من از نظر جایگاه و منزلگاه در روز قیامت، خوش  شما یندر نظر من و نزدیکتر

گیرند و دیگران هم با هستند که فروتن هستند و با دیگران انس می اترین شماخالق

 «گیرند.انس و الفت میآنان 

تردید خداوند تو را دچار مشکل نخواهد بی :فرمود خطاب به پیامبر خدیجه

 دهیداری و به یتیم پناه میی میآوری، مهمان را گرامرحم را به جا میکرد زیرا تو صله

 کنی.و در سختیهای روزگار به دیگران کمک می

 إذا القوم قالوا من فتی خلت أننی
 

 دلم أکسل و لم أتبلّت فنیع 
 

کنم فرد مورد نظرشان من هرگاه قومی درباره فرد جوانمردی سخن بگویند گمان می

 ام.هستم. زیرا تنبلی و سستی نکرده

 داستانهای واقعی

 انبه در بهشت

داشت از دنیا رفت. دوست می زیادهمسرش که او را از ته دل و بسیار مردی 

ش به عنوان یک دعوتگر راه خدا به مدت بیست سال در هنگام زندانی شدناو باری برد

الگوی جوانمردی و صبر بود. زمانی که آن مرد از زندان خارج شد تالش کرد به پاس 

جوانمردی و بردباری همسرش به او پاداشی بدهد. سپس از مدتی آن زن از دنیا رفت. 

 ریست.مرد که دانشمند و استاد بزرگی بود همچون طفل خردسالی در فراقش گ
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اش )آب انبه( را برایش روزی به دیدار دوستانش رفت. آنها نوشیدنی مورد عالقه

ام که آن را ننوشم مگر به همراه قسم خورده :آوردند اما او از نوشیدن امتناع کرد و گفت

 نوشیدیم.همسرم در بهشت همچنان که در دنیا آن را با هم می

 جوانمردی زن و وفاداری شوهر

آمد و با من مشورت کرد تا با زن دیگری ازدواج کند و عواملی را  مردی پیش من

او  کننده نبود. اما من اخالق جوانمردی را به او یادآوری کردم.ذکر کرد که برای من قانع

قادر به انجام شده بود، اش نامزد قبلی مادر ی که توسطماه به علت سحر 0بیش از 

ست برای خودش راه طالق را انتخاب کند یا نزدیکی با همسرش نبود. مرد از زنش خوا

خواهد از اموالش بردارد. اما زن صبر کرد و امر را به مادرش اطالع دهد و هر آنچه می

 هم ماند.ان مرگم همچنان همسر تو باقی خواتا زم :و به او گفتنادیده گرفت 

رفتار را در  یادآوری من مانع تجدید فراش او شد. زیرا باید با انسان جوانمرد بهترین

پیش گرفت به ویژه در حالی که آن مرد از نظر شرعی قادر به رعایت عدالت میان 

 د.وبهمسرانش نمی

 تحقق کلید مردانگیابزارهای عملی برای 

  موجب ایجاد محبت پایدار و اصیلی خواهد  ،حد انتظار فرداز نیکی کردن بیش

 شد.

 نیک و نفع رساندن به مردم  به کار بردن نهایت تالش و کوشش برای انجام کار

 «.همسرم بزرگوار، بخشنده و با همت است»

 اشبزرگداشت و احترام به همسر و خانواده 

تان نیز ور و آن را برای خانوادهخخودت از این غذا ب» :پیامبر خطاب به عایشه فرمود

 «ببر.
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 ان سخاوت در بخشش اموال به اندازه توانایی است به ویژه قبل از اینکه همسرت

 درخواست چیزی کند.

دادن نفقه به بهترین شیوه آن است که قبل از اینکه  :نویسدمی ( مّامام شافعی در ) اُ

درخواست چیزی کند آن را به او بدهی اگر قبل از دادن آن چیز آن را از تو طلب کند، 

 کردن در دادن نفقه نیست.این امر نیکی

 ایی حتی اگر فقط به صورت همدردی انجام کارهای منزل به اندازه توان کمک در

 و همفکری باشد.

 

 های مردانگی و جوانمردی، بخشیدن و عفو سریع و به بهترین شیوه از نشانه

  :فرمایدتکرار نکردن سرزنش و عتاب است. خداوند میوآمرزیدن 

                    ( آل

 (534 :عمران
خورند و کسانی که ]در هنگام خشم[ از ... و آنان که خشم خود را فرو می»

دهند، ]همان گذرند و آنها را مورد عفو و بخشش قرار میمردم در می

 .«نیکوکارانند[ که خداوند نیکوکاران را دوست دارد

 ابزارهای عملی برای تحقق کلید جوانمردی

 ل کار به همسرتان و جویای احوال وی شدن با هدف اینکه زدن از محزنگ

دارید نه به خاطر کنید و او را بزرگ میاحساس کند شما به او توجه می

 کردن انجام امور به او ...واگذار

  صبرکردن در برخورد با انواع مصیبتها و آزمایشها مانند مسافرت، بیماری و فقر به

 ای رسیدن به پیشرفت و شادی تبدیل شود.ای برطوری که این رنجها به پله
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  جویای همه امور و اشیای کوچک و بزرگ منزل نشدن مانند )لیوانی که شکسته

 است، چیزی که گم شده یا غذایی که خورده شده است.(

 جوانمردی همیشگی :تمرین

به وجود آوردن برای با افراد گروهتان درباره راههای عملی و پایدار 

 دی در یکی از حالتهای زیر گفتگو کنید.مردانگی و جوانمر

 سالمتی و بیماری 

 ثروتمندی و فقر 

 در منزل و در مسافرت 

 حالت رضایت و حالت خشم 

 هاها و سختیخوشی 
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 ت پسندیدهاگرفتن عادکردن عادات ناپسند و در پیشترک

 عادتهای پسندیده زیر را در پیش بگیر عادات ناپسند زیر را ترک کن

 اقدام به کمک به همسر و دیگران کمک به همسر و دیگران توجهی بهبی

 صله ارحام نیکوکاری و ترک خویشاوندان و جزمیت

 بخشش و بزرگواری خساست و بخل

 شجاعت و حکمت ترس و شتابزدگی

 نیرو و عزت و سربلندی خواری و شکست

 نصیحت و تصحیح اشتباهات دارشدن احساساترسوایی و جریحه

 یده گرفتن نیکی دیگرانانکار و ناد
وفاداری و اعتراف به فضایل و 

 بزرگواری دیگران

 عفت و قناعت اندوزیورزی و مالطمع

 عفو و بخشش از روی بزرگواری عدم بخشش

پیگیری همه امور و اشیای بزرگ و 

 کوچک
 گذشت دگر هیچ یاد مکن آنچهاز 

 آسودن در باغهای بهشت

 إن سعد الفتاة بالحب البالمال
 

 فالبخل یعجل المال جمرا 
 

به میزان عشق و محبت اوست نه به اموالش بخل مال را به اخگر  خوشبختی انسان

 کند.آتش تبدیل می

 

 للکریم ثراء لقلة الما
 

 و الثراء للبخیل یحسب فقرا 
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کم شدن اموال انسان بزرگوار و بخشنده ثروتمندی است و ثروتمندی انسان بخیل 

 آید.شمار میفقر و تنگدستی به 

 إذا القوم قالوا من فتیً
 

 دلبخلت أننی عینت فلم أکسل و لم أت 
 

کنم که مقصودشان هرگاه قومم بپرسند که جوانمرد و بخشنده کیست؟ یقین پیدا می

 ام.ام و تنبلی نکردهمن هستم زیرا خسته نشده
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 به امید دیدار

 ال أقول وداعا ال
 

 بل قولوا إلی اللقاء 
 

 کن تحت  الثریإن لم ی
 

 فبجنة رب السماء 
 

نگویید به درود. بلکه بگویید به امید دیدار! اگر این دیدار در زیر خاک هم ممکن 

 نباشد پس به امید خدا در بهشت پروردگار ممکن خواهد بود.

 

و داروی آن برایت توصیف شد و فقط یک نکته مهم دی بیماری پی بر در پایان به

از بیماری قلب و روح اینکه تا  ،داشتن نظم در نوشیدن داروستباقی مانده است و آن 

 واقعاً خوشبخت شوی.و رهایی یابی 

 :بیایید به خوبی به یاد بیاوریم که

 د.دهعلم به شبهات پاسخ می 

 دهد.تالش و مجاهدت، به شهوتها پاسخ می 

 .بسیاری از عادات پسندیده را باید به عبادت تبدیل کرد 
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 گرفتن عادات پسندیدهناپسند و در پیشکردن عادات ترک

 بر درود خداحافظ

 ربانیت قلب غفلت قلب

 لبخند چهره بودنگرفتگی و اخم

 سخنان زیبا و حکیمانه سخنان خشن و زشت

 دوستی و صلح و صفا جدایی

 در آغوش کشیدن یکدیگر جدایی و دوری از یکدیگر

 آمیزای گرم و محبتبوسه جمود و اخالق سرد

 کردن یکدیگر به آرامیلمس گرفتن از یکدیگرصلهفا

 به خوبی گوش دادن توجهیتوجهی یا کمبی

 نکردن به چهره و چشمان طرف مقابلنگاه
شدن به مهربانی به چشمان طرف خیره

 مقابل

 نوشتن نامه صادقانه و پرمهر و محبت نگاریخودداری از نامه

 بازی و شوخی مهریبی

 گردش و تفریح به مسافرت نرفتن در یک جاماندن و

 دادنهدیه بخل

 گفتن رازها به همسر مرموز بودن

 جوانمردی و مردانگی خساست 
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